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Alemanya

La indústria del turisme és una de les més importants l’Ale-
manya. Hi ha 2,9 milions de llocs de treball que en depenen. 
No sorprèn, per tant, la rellevància que té aquest sector al 
país. La despesa dels turistes alemanys només a l’estranger 
correspon, per exemple, al 4,4% del consum privat total dels 
alemanys l’any (2014).

Segons el FUR, l’Institut de Recerca de Viatges de Vacan-
ces, el nombre de viatges realitzats durant el 2014 va ser de 
70,3 milions i el nombre de passatgers de 54,6 milions. 

Els alemanys viatgen tots bàsicament pel mateix motiu. Vo-
len desconnectar de la feina, dels problemes del dia a dia. 
Les vacances els representen poder gaudir d’unes condi-
cions agradables i sense estrès. Per als alemanys és molt 
important prendre distància de les obligacions quotidianes 
i descansar. Com que tenen hiverns durs, cerquen bàsica-
ment el sol i les bones temperatures. Volen descansar i tenir 
temps lliure. A partir d’aquí, decideixen en funció d’altres 
motivacions, com la cultura, la gastronomia o l’activitat rural 
i esportiva.

Més del 30% es queda a fer vacances a Alemanya, un 7,6% duu 
a terme viatges a destinacions llunyanes i la resta es queda en 
destinacions properes, principalment als països mediterranis.

Arribades
Alemanya segueix sent el tercer mercat emissor a Catalu-
nya. Durant el període gener-juliol de 2015, Catalunya ha 
rebut 759.204 turistes alemanys.

Principals motivacions
Les diferències en els motius per viatjar entre dones i homes 
no són gaire grans, però sí interessants. Les dones, de ma-
nera evident, tenen preferència pels viatges culturals i pel 
wellness, però també per gaudir de temps amb la parella. 
Els homes aposten més per l’activitat i l’aventura. Per tots 
dos, és molt important desconnectar i recuperar energia.

Canals de reserva
L’agència de viatges segueix sent el canal de reserva més 
important dels alemanys, tenir una persona de confiança 
que potser fins i tot coneix de primera mà les destinacions 
és un gran plus. El fet de tenir una persona de referència en 
cas qui hi hagi alguna reclamació és un altre element de pes 
per seguir treballant amb les agències de viatges. De tota 
manera, hi ha un canvi estructural en favor de les reserves 
individuals d’allotjament i un gran augment en les reserves 
directes en portals on-line. Es preveu que fins i tot abans del 
2020 la majoria de reserves es faran per Internet.

Més d’un 40% dels viatges es fan a través d’operador tu-
rístic. A Alemanya hi ha més de 2.500 operadors turístics. 
És una estructura de proveïdors principalment de mitjanes 
empreses i d’algunes multinacionals, única a tot el món. Els 
viatges organitzats són els que més es reserven a través de 
les agències de viatges, de les quals n’hi ha 9.800 a tot el 
país. 

A poc a poc, es va originant un canvi en l’estructura de les 
reserves, perquè cada vegada hi ha més oferta d’allotjament 
per als turistes individuals i més facilitats per fer les reserves 
en els portals d’Internet. L’augment de reserves on-line és 
constant. Es preveu que a partir del 2020 la majoria de re-
serves es faran per Internet. També hi ha una evolució pel 
que fa als aparells mòbils (telèfons intel·ligents i tauletes), 
que s’estan convertint en l’instrument més utilitzat, tant per 
a la cerca d’informació com per a reserves.

Transports

Actualment Catalunya està connectada amb Alemanya a 
través de més de 300 vols directes setmanals.

Durant l’estiu, aquest nombre augmenta gràcies a les con-
nexions de Ryanair amb Girona i Reus.

Les ciutats de Frankfurt, Berlín, Düsseldorf i Munic són les 
que tenen més connexions amb Barcelona. De tota mane-
ra, també tenen connexions Hannover, Dresden, Stuttgart, 
Colònia, Hamburg, Nuremberg, Dortmund i Leipzig.

Les principals companyies que hi volen són Lufthansa, Vue-
ling, Germanwings, Air Berlin, Easyjet, Norwegian i Ryanair.

L’elecció del mitjà de transport depèn, en particular, de la 
destinació i de la distància a recórrer. En els viatges d’oci 
nacionals, el cotxe és el transport de referència. Fins fa uns 
anys, fins i tot els viatges de distància mitjana a destinacions 
al Mediterrani també es feien en cotxe. Atesa la gran oferta 
de baix cost, però, actualment pràcticament només es fan 
desplaçaments en avió. 

Val a dir, però, que el 60% de viatges de vacances amb nens 
es realitzen en cotxe.
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Productes

Canvi de preferències en els darrers deu anys

Les escapades a ciutats són el producte del futur. No només 
ha augmentat el consum d’aquest producte quasi un 50% 
en aquests darrers deu anys, també es preveu que sigui el 
producte que més es consumeixi en els propers anys, tant 
en les destinacions properes com en les llunyanes.

Els consumidors de creuers també han augmentat de ma-
nera molt considerable. Són turistes que valoren la como-
ditat de moure’s d’una destinació a l’altra sense haver de 
canviar d’allotjament i el fet de tenir la despesa general del 
viatge pràcticament controlada des del començament. La 
tendència també anirà a l’alça en els propers anys. Les com-
panyies alemanyes més conegudes de creuers, com Aida i 
TUI Cruises, han encarregat la construcció de més vaixells 
per als propers anys.

El turisme familiar, que sembla un producte clàssic inamo-
vible, ha seguit augmentant també aquests darrers anys. 
Potser canvien les modalitats del viatge, però segueix en 
augment.

Els alemanys havien sigut especialistes en les denominades 
Kururlaub, les estades en balnearis que fins i tot finançaven 
les mútues mèdiques. Amb la recepta a la mà, es podien 
passar una o dues setmanes en els balnearis alemanys. 
Amb les reduccions d’ajudes i pressupostos de les mútues, 
aquesta tradició quasi ha desaparegut. Són menys els con-
sumidors de balnearis quan qui paga ja no és la mútua. 

També ha disminuït molt la demanda de vacances per po-
sar-se en forma. Aquesta varietat ha evolucionat i ha donat 
lloc a l’afició per les activitats a l’aire lliure, com la bicicleta o 
el senderisme.

 
Canvi de preferències 2005 - 2015: 

Escapades a ciutats    +49%

Viatges en creuer +27%

Diversió/lleure i oci +26%

Vacances en família +26%

Vacances d’hivern “al sol” +24%

 

Salut i benestar       -34%

Vacances saludables       -30%

Vacances terapèutiques i spa   -27%

Vacances d’hivern a la neu       -8%

Vacances per relaxar-se       -6%
 

Font: RA Analyse 2015

Es calcula que l’any 2025 a Alemanya hi haurà gairebé tres mi-
lions de sèniors, persones de +65 anys. Aquest canvi en l’es-
tructura d’edat ve donat per l’envelliment de la societat, una 
evolució que anirà en augment en les properes dècades. Es 
preveu que la quota de mercat d’aquest segment en els pro-
pers 10 anys representi gairebé el 40% del total de viatges. El 
sector turístic s’està preparant i és conscient d’aquest factor. 

El segment sènior del futur segueix els patrons següents: 
acostuma a estar en bona forma i té un coneixement ampli 
de les destinacions i de les ofertes del sector, així com molta 
disponibilitat pel que fa al temps i el moment de realitzar els 
viatges (un aspecte molt positiu a l’hora de desestacionalit-
zar les destinacions).

Estada mitjana del viatge

Quasi costa imaginar-se que l’any 1984 l’estada mitjana de 
les vacances principals era de gairabé 18 dies. De fet, la da-
vallada més important es va produir durant els primers 20 
anys, fins al 2004. Des de llavors s’ha mantingut una mitjana 
d’uns 12 a 13 dies per als viatges de les vacances principals.

Les vacances de gairabé un mes sencer han quedat pràcti-
cament anul·lades. El consumidor prefereix repartir els viat-
ges durant tot l’any. Disminueixen totalment les vacances 
d’un mes i en canvi augmenten quasi un 50% les vacances 
curtes.

És important també destacar que les vacances escolars a 
Alemanya estan molt repartides. Hi ha unes vacances d’es-
tiu llargues, d’unes sis setmanes, les vacances de Nadal i 
les de Pasqua, però a més el curs s’atura una setmana a la 
tardor i una altra a l’hivern. Les dates oscil·len i cada any són 
diferents per a cada land. El Govern determina les dates de 
vacances de cada land, de manera que s’evitin aglomera-
cions a les autopistes en les dates de sortides i arribades. 
Això es fa cada any de manera rotativa.

Dades sobre el comportament relatiu a l’allotjament:

L’hotel és l’opció més triada pels alemanys en les seves va-
cances, seguit de les cases de vacances/apartaments turís-
tics i els càmpings. 

La tria de l’allotjament varia segons la destinació. Així doncs, 
per a les destinacions mediterrànies o els viatges llunyans 
l’hotel és la gran preferència, mentre que el turisme interior 
es decanta pels apartaments i les cases de lloguer.

Pel que fa a les destinacions del nord-oest d’Europa, un 
gran percentatge tria el càmping. A la zona dels Alps, s’es-
cullen principalment pensions i habitacions en cases priva-
des, i a la zona d’Europa de l’Est és comú l’allotjament en 
casa de parents i coneguts.

Pel que fa a l’allotjament, hi ha canvis que val la pena destacar. 
D’una banda, l’evolució d’una part de l’oferta de càmping cap 
a una oferta més luxosa, el glamping. De l’altra, una evolució 
cap a un individualisme més marcat, amb el couchsurfing i 
Airbnb. Aquestes darreres modalitats es caracteritzen pel fà-
cil accés que representen tant Internet com les xarxes socials.




